
SŁOWO NA NIEDZIELĘ  
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami 

przez wszystkie dni, aż do skończenia świata  
 

Rozstania są trudne. W chwili, gdy ktoś bliski nas opusz-

cza, doświadczamy pustki, rozbicia, osamotnienia. Ale 

jednocześnie widzimy wyraźniej, kim była osoba, którą 

żegnamy. Uświadamiamy sobie, co nam dała, czego nas 

nauczyła, co zostawiła. Czujemy się jej spadkobiercami. 

Jej duch staje się częścią naszej własnej tożsamości. Coś 

się kończy, ale zawsze też coś się zaczyna, otwiera się 

jakiś nowy etap. Rozstanie z rodzicami, z nauczycielem 

czy z mistrzem oznacza niezbędny krok w dojrzałość, 

samodzielność, odpowiedzialność za innych, za konty-

nuację dzieła, podjęcie dziedzictwa. Zmartwychwstały 

Pan tuż przed definitywnym powrotem do Ojca daje 

uczniom ostatnie wskazówki.  Święty Paweł nazywa 

Kościół Ciałem Jezusa. Ten obraz oddaje prawdę o kon-

tynuacji Chrystusowego dzieła w nas. Głowa Kościoła, 

czyli Jezus, jest w niebie, a Jego Ciało, czyli my, jeste-

śmy na ziemi. Można powiedzieć, że chrześcijanin to 

człowiek, który stąpa twardo po ziemi, ale głowę ma w 

niebie. Mieć głowę w niebie – to żyć w jedności z Tym, 

do którego idziemy. Mieć głowę w niebie – to być piel-

grzymem, a nie tułaczem. Kto zna cel wędrówki, ten 

patrzy na swoją drogę z tej końcowej perspektywy. Dla-

tego nie daje się złu. Tożsamość człowieka określa nie 

tylko jego przeszłość, ale i jego nadzieja na przyszłość. 

Nasz problem polega na tym, że zbyt łatwo tracimy gło-

wę, że pozwalamy naszym myślom i naszym pragnie-

niom, by były rozbiegane we wszystkie strony, podążały 

byle gdzie czy za byle kim. Mieć głowę w niebie – to 

mieć nadzieję większą niż wszelkie ziemskie cele, to 

oddychać wiecznością nawet w dusznej ziemskiej at-

mosferze.            Ks. T. Jaklewicz 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1.Dzisiaj przypada 40 rocznica  I pielgrzymki 
papieża Jana Pawła II do Ojczyzny (2-10 
czerwca 1979 roku). Wspominając słowa 
wielkiego Świętego Naszego Rodaka:  
„Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze 
ziemi” pamiętajmy w modlitwach o naszej 
ojczyźnie. 

2. Na Nabożeństwo czerwcowe – ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza-
my codziennie o 18:00. 

3. Trwamy w modlitewnym czasie nowenny 
przed uroczystością Zesłania Ducha Święte-
go. Omawiamy ją codziennie o 18:00. 

4. Wspólnota Domowego Kościoła zaprasza 
na festyn rodzinny dzisiaj od 13:30.  
W programie festynu m.in. konkursy zręcz-
nościowe, quizy, gry z nagrodami, możli-
wość zakupienia wypieków domowych. A na 
koniec festynu będą rozlosowane cenne 
nagrody pośród uczestników. Zachęcamy do 
uczestnictwa. 

5. W poniedziałek (3.06) spotkanie Rodziny 
Radia Maryja i Straży Honorowej NSJ w bi-
bliotece o 17.00 

6. Msza św. Wspólnoty Żywego Różańca w 
środę (5.06) o 17:00.  

7. Msza św. Maksymiliańskiego Ruchu 
Trzeźwości w środę (5.06) o 19:15 w dolnym 
kościele.  

8. Msza św. Wspólnoty Kaszubów wyjątko-
wo w czwartek (6.06) o 17:00. 

9. W tym tygodniu przypadają dni euchary-
styczne: 

- w 1 czwartek m-ca – Msza św. Wotywna o 
Chrystusie Najwyższym Kapłanie o 18:30. 

- w 1 piątek m-ca – Msza św. wotywna o 
NSPJ o 7:30 i 18:30, Msza św. dla dzieci o 
17:00, spowiedź podczas każdej Mszy św. 
oraz od 16:30. 

 

10. Chorych z Komunią św. odwiedzimy w 
sobotę (09.06). 
11. W przyszłą niedzielę będziemy obcho-
dzić Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
(„Zielone Świątki”). W wigilię uroczystości 
(sobota 03.06) zachęcamy do udziału w 
nocnym czuwaniu ruchów, wspólnot i sto-
warzyszeń katolickich w kościołach stacyj-
nych i we Mszy Św. o północy (z 3 na 4 
czerwca) w Bazylice Mariackiej. Plan nabo-
żeństw w kościołach stacyjnych jest wywie-
szony w gablocie z ogłoszeniami (wejście 
przy wieży kościoła).  
12. Bractwo Świętego Pawła zaprasza na 
pokaz filmu „Piaśnica”, zrealizowanego 
przez Instytut Pamięci Narodowej i Mu-
zeum Piaśnicy w Wejherowie. Film opowia-
da o masowych egzekucjach, głównie pol-
skiej ludności cywilnej na Pomorzu, rozpo-
czętych jesienią 1939 r. przez Niemców. 
Projekcja, poprzedzona osobistym wprowa-
dzeniem Pani Dyrektor Muzeum Piaśnickie-
go, odbędzie się w piątek, 7 czerwca o go-
dzinie 19.15 w Sali św. Maksymiliana. Pro-
jekcja jest jednym z cyklu wydarzeń dużej 
akcji Bractwa pod tytułem „Wiosna Patrio-
tów”. 
13. W środę (5.06) o 18:30 w dolnym ko-
ściele spotkanie z rodzicami dzieci, które 
uczęszczały na roraty w sprawie wspólnego 
wyjazdu, a w czwartek o godz. 18:30 spo-
tkanie z rodzicami dzieci wyjeżdżających 
latem do Polanicy Zdrój. Jest jeszcze kilka 
wolnych miejsc na ten wyjazd. Zgłoszenia u 
s. Leticji.  
14. Do wszystkich skarbon w górnym i dol-
nym kościele, na prośbę biskupów, zbiórka 
na budowę świątynię Opatrzności Bożej w 
Warszawie.  
15. Zmarli nasi parafianie: + Wojciech Ryba-
kowski (58), Tadeusz Szczotka (65), Jerzy 
Góralski (78), Jan Lewandowski (61), Adam 
Magas (98), Janusz Piwowarczyk (58).  
 

  

40 Rocznica  I pielgrzymki papie-

ża Jana Pawła II do Ojczyzny  

2-10 czerwca 1979 roku  

„Kościół przyniósł Polsce Chry-
stusa — to znaczy klucz do rozu-
mienia tej wielkiej i podstawo-

wej rzeczywistości, jaką jest czło-
wiek. Człowieka bowiem nie 

można do końca zrozumieć bez 
Chrystusa. (…) 

I dlatego Chrystusa nie można 
wyłączać z dziejów człowieka w 
jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie 
można też bez Chrystusa zrozu-
mieć dziejów Polski — przede 
wszystkim jako dziejów ludzi, 
którzy przeszli i przechodzą 
przez tę ziemię. Dzieje ludzi! 

Dzieje narodu są przede wszyst-
kim dziejami ludzi. A dzieje każ-
dego człowieka toczą się w Jezu-
sie Chrystusie. W Nim stają się 

dziejami zbawienia. (…)  

I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a 
zarazem ja: Jan Paweł II papież, 

wołam z całej głębi tego tysiącle-
cia, wołam w przeddzień święta 

Zesłania, wołam wraz z wami 
wszystkimi: 

Niech zstąpi Duch Twój! 

Niech zstąpi Duch Twój! 

I odnowi oblicze ziemi. 

Tej Ziemi! 

Amen”.  

        
Parafia Rzymsko-Katolicka NMP Królowej Różańca Św. 

Pl. NMP 1, 80-384 Gdańsk, 
tel. 558-33-93, www.nmp.pl, poczta@nmp.pl 

Kancelaria parafialna czynna jest  
od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy)  

w godz. 10.00-12.00 i 15.00-18.00.  



INTENCJE MSZALNE 2 06—.9.06. 2019 
PONIEDZIAŁEK    3.06 
6:30  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 
w 85 rocznicę urodzin Jana Wróblewskiego     
7:00  + Irena Korsak (3) 
7:00  + Marian Rodziewicz w m-c po pogrzebie   
7:30  ++ Czesław Kucharski w 15 r. śm., rodzice i 
bracia z obojga stron 
7:30  ++ Andrzej i Jadwiga oraz zmarli z rodziny  
18:30  Za śp. Leszka Oczachowskiego, jego rodziców 
i jego ofiary z prośbą do Pana Boga o przebaczenie 
mu tego czynu 
18:30  ++ Amalia w 30 r. śm., Halina oraz zmarli z 
rodzin: Szweja, Morawiec, Osman i Sikora 
WTOREK    4.06 
6:30  + Leokadia Dąbrowska w m-c po pogrzebie   
6:30  + Jan Falkowski w m-c po pogrzebie 
7:00  + Irena Korsak (4) 
7:00  ++ Czesława (ona), Albin, Jerzy i Henryk, rodzi-
ce z obojga stron 
7:30  ++ Leon Jeliński w 25 r. śm. oraz żona Józefa i 
syn Stefan i Emilia 
7:30  ++ Helena Fokinow, Wiesław Hornowski, Ma-
rianna Sankiewicz, Gustaw Budzyński 
18:30  ++ Ryszard w 10 r. śm. i rodzice z obojga stron 
18:30  ++ Wojciech Głomski w 5 r. śm., rodzice z 
obojga stron, Krystyna Pluta 
18.30  + Ryszard Lech m-c po pogrzebie   
ŚRODA     5.06 
6:30   Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś-
bą o zdrowie i o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla całej rodziny 
6:30   O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo 
Katarzyny  
7:00   O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krzysz-
tofa  
7:00   + Jadwiga Kiełczewska 
7:30    Z podziękowaniem za otrzymane łaski za przy-
czyną błogosławionej Matki Małgorzaty Łucji Szew-
czyk oraz z prośbą o nowe powołania do Zgromadze-
nia Sióstr Serafitek   
7:30   + Irena Korsak (5) 
18:30   O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i św. Michała Archanioła w intencji animatora 
generalnego Ks. Piotra Prusakiwicza, kapłanów z 
naszej parafii oraz rycerzy i ich rodzin 
18:30   Za Joannę w 50-tą rocznicę urodzin z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
CZWARTEK    6.06 
6:30   + Irena Korsak (6) 
6:30   ++ Maria, Władysław, Ewa 
 

 

7:00   ++ Jan Ossowski, rodzice obojga stron, Krysty-
na i Stefan 
7:00   55 rocznica ślubu: Tekla i Janusz Krasowscy, z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla całej rodziny  
7:30   ++ Andrzej, Stefania i Stefan  
7:30   ++ Lucja, Wiesław, Barbara, Janina, Zofia, 
Wanda  
18:30   O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej dla członków i sympatyków Straży  Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i jej opiekuna  
18:30   ++ Ignacy Rychlicki w 16 r. śm. i rodzice z 
obojga stron 
PIĄTEK    7.06 
6:30   + Irena Korsak (7)  
6:30   + Józef Adamowicz w m-c po pogrzebie 
7:00   + Franciszek Ćwięk w 1 r. śm. 
7:00   ++ Rodzice: Piotr i Stanisława (ona) oraz dziad-
kowie z obojga stron  
7:30   Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezuso-
wemu za grzechy własne, naszych rodzin, Ojczyzny, 
całego świata i o nawrócenie grzeszników 
7:30   ++ Halina i Józef w 14 r. śm. i zmarli z rodziny 
18:30  ++ Rodzice: Józef i Lucyna, dziadkowie z oboj-
ga stron, Ludwika (ona) i Bronisław 
18:30  + Tadeusz Herman w 4 r. śm. 
SOBOTA    8.06  
6:30   ++ Eryka i Franciszek 
6:30   + Heronima Sulęcka w m-c po pogrzebie 
7:00   ++ Joanna Lobdowska, Jan Lobdowski, zmarli z 
rodziny z obojga stron 
7:00   ++ Kazimierz Swinarek i  zmarli z rodziny z 
obojga stron  
7:30   + Irena Korsak (8) 
7:30   ++ Gerard w 1 r. śm. i Krystyna Kaszubowscy, 
Pelagia Filbrandt  
18:30  + Krystyna Jabłońska w 1 r. śm. 
NIEDZIELA   9.06  GÓRNY KOŚCIÓŁ 
6:30   ++ Piotr w 10 r. śm., rodzice i rodzeństwo z 
obojga stron 
8:00   W 3 rocznicę ślubu: Natalia i Łukasz z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie 
9:30   + Irena Korsak (9) 
11:00  Za parafian 
12:30  Dziękczynna z okazji 40-tej rocznicy ślubu 
Krystyny i Tadeusza Liedkie z prośbą o zdrowie i 
dalszą opiekę Matki Bożej dla nich i rodziny  
16:00  ++ Genowefa Paprocka w 4 r. śm. oraz zmarli 
z rodziny Paprockich i Miśków  
 

19:00  ++ Stanisława Radzikowska w 22 r. śm., Gerard 
Brzoskowski, Stanisław Janecki  
DOLNY KOŚCIÓŁ    
8:00  ++ Aniela, Anna, Jan Jankowscy   
9:30     ++ O wieczne zbawienie dla śp. Marii Sankie-
wicz w 8 r. śm., dla jej rodziców: Haliny i Franciszka 
oraz rodzeństwa: Łucji, Mieczysława i Zygmunta  
11:00   ++ Tadeusz Cyrklewicz w 16 r.śm. i rodzice  z 
obojga stron  
12:30   + Żona Mieczysława (ona) w kolejną r. śm. 

 

Ojciec Święty w Rumunii  
W piątek Ojciec Święty rozpoczął trzydniową 
wizytę w Rumunii. Hasłem 30. zagranicznej 
podróży apostolskiej Franciszka są słowa: 
"Idziemy razem". Pielgrzymka Franciszka do 
Rumunii odbywa się w 20. rocznicę wizyty w 
tym kraju papieża Jana Pawła II. 2 czerwca, 
Franciszek będzie uczestniczył w Boskiej Litur-
gii, połączonej z beatyfikacją siedmiu grecko-
katolickich biskupów, męczenników komuni-
stycznego reżimu, którzy zginęli w latach 1950-
1970. Z okazji papieskiej wizyty publikujemy 
aktualne dossier na temat życia religijnego i 
Kościołów w Rumunii, która należy do krajów o 
najwyższej religijności w Europie. Rumuńska 
rzeczywistość religijna jest intensywna i plura-
listyczna, co jest ekumenicznym wyzwaniem. 
Zwłaszcza że niektóre niewielkie dziś wspólno-
ty wyznaniowe odegrały w historii Rumunii i w 
jej tradycji ważną religijną i społeczną rolę. 
Przyjrzyjmy się temu krajobrazowi religijnemu 
bardziej szczegółowo. Większość mieszkańców 
Rumunii deklaruje się jako wierni Rumuńskie-
go Kościoła Prawosławnego i ten fakt stanowi 
o zasadniczej tożsamości religijnej społeczeń-
stwa. Jednak owa większość nie przekracza 
85%, co oznacza, że kilkanaście procent 
(przynajmniej 3 miliony osób) należy do innych 
wspólnot religijnych. Ponad 6% mieszkańców 
to protestanci, z których połowa to wierni wę-
gierskiego Kościoła reformowanego. Reszta 
protestantów to niewielka już wspólnota nie-
mieckich luteranów w Siedmiogrodzie. A także 
zielonoświątkowcy, baptyści i adwentyści dnia 
siódmego – nowość w religijnym krajobrazie 

kraju. Katolicy z kolei stanowią w Rumunii po-
nad 5% społeczeństwa, a połowa z nich to 
wierni greckokatolickiego Kościoła Rumuńskie-
go Zjednoczonego z Rzymem. Reszta katolików 
to Węgrzy, Rumuni, Niemcy, a nawet Polacy 
czy Włosi wyznania rzymskokatolickiego. Oso-
by deklarujące brak przynależności do jakiego-
kolwiek wyznania religijnego stanowią margi-
nes na poziomie jednego promila, a ich liczbę 
przekracza nawet niewielka liczba muzułma-
nów osiadłych od wieków na rumuńskim dziś 
wybrzeżu Morza Czarnego. 
 

ZAPROSZENIE METROPOLITY GDAŃSKIEGO 
NA X MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY  

W Umiłowani Bracia i Siostry! 
W przyszłą niedzielę, 9 czerwca br., odbędzie 
się X jubileuszowy Marsz dla Życia i Rodziny, 
który w tym roku nabiera szczególnego znacze-
nia. To wydarzenie jest okazją, aby wyrazić 
przywiązanie do wartości rodzinnych i szacun-
ku dla życia ludzkiego. Dla nas katolików, war-
tość ludzkiego życia od naturalnego poczęcia 
do naturalnej śmierci oraz wartość rodziny 
jako związku mężczyzny i kobiety; małżeństwa, 
które otwiera się na życie, są bardzo ważne i 
priorytetowe. Dlatego chcemy o nich mówić i 
radośnie świadczyć w sposób zgodny z Ewan-
gelią.  W tym roku punktem wieńczącym marsz 
będzie koncert dwóch znanych zespołów: Trze-
ciej Godziny Dnia (TGD) i Armii Dzieci. Będzie 
to okazja do wspólnej modlitwy i radosnego 
świętowania. Na terenie koncertu przygotowa-
ny zostanie festyn dla najmłodszych. Marsz 
rozpocznie się w przyszłą niedzielę, 9 czerwca 
o godz. 15.00 przed Kaplicą Królewską przy 
Bazylice Mariackiej w Gdańsku a zakończy przy 
historycznej Sali BHP. Organizatorzy proszą o 
ubranie się na biało. Zapraszając do udziału, 
już teraz dziękuje licznym środowiskom Archi-
diecezji Gdańskiej za zaangażowanie i przygo-
towanie tegorocznego marszu. Niech stanie się 
on jeszcze piękniejszą promocją ludzkiego ży-
cia. Z serca błogosławię. 


